
ROMÂNIA
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere :

- Adresa Spitalului Clinic Judeţean Ilfov nr.823/31.01.2012, înregistrata la 

Consiliul Judetean Ilfov cu nr. 796/31.01.2012

-  Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr. ……….. din ………….2012;

- Raportul Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrat sub nr……… din ………………2012;

- Raportul de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

     - Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică,     

     apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

-Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci,  prognoze şi studii 

economice;

- Prevederile art.171 şi următoarele din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 



- Prevederile art.16 din  Ordonantei  de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 

privind  transferul  ansamblului  de  atribuţii  şi  competenţe  exercitate  de 

Ministerul  Sanatăţii  către  autorităţile  administraţiei  publice  locale, 

modificate şi completate;

- Prevederile art. 104, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul  art.  91, alin.  1, lit.  a,  alin.  2,  lit.  c  şi  art.  97 din Legea 

nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de 

organizare  şi  funcţionare  ale  Spitalului  Clinic  Judeţean  Ilfov,  conform 

anexelor 1, 2 şi 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.  Spitalul  Clinic  Judeţean  de  Urgenţă  Ilfov şi  Direcţiile  de 

specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  duce  la  îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE

CRISTACHE RĂDULESCU

         Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                                             MONICA TRANDAFIR

Nr…………..

Din…………..



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr._____ din _____________2012

R A P O R T

Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.  162/2008  ,  modificată  şi  completată, 
reglementează transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, astfel ca 
acestea  să poată lua decizii pentru îngrijirea sănătăţii  populaţiei  din zonă, 
consolidându-se descentralizarea decizională în acest domeniu.

Prin  adresa   Spitalului  Clinic  Judeţean  Ilfov  nr.823/31.01.2012, 
înregistrata  la  Consiliul  Judetean  Ilfov  cu  nr.  796/31.01.2012,  au  fost 
transmise,  in  copie,  avizul  Ministerului  Sănătăţii  privind  structura 
organizatorică  transmisă  de  Spitalul  Clinic  Judeţean  Ilfov  şi  ordinul 
Ministerului  Sănătăţii  nr.18/11.01.2012  prin  care  se  retrage  statutul  de 
“clinic” secţiei de Obstetrică Ginecologie din cadrul unităţii respective.

Totodata, au fost depuse de către managerul spitalului, distinct, şi alte 
documente:  Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale Spitalului Clinic Judeţean Ilfov.

Potrivit art.174, alin(5) din Legea nr. 95 /2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, modificată şi completată
 “Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului 
şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a altor ministere 
şi  instituţii  publice  cu  reţea  sanitară  proprie  se  aprobă  prin  ordin  al 
ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu 
avizul Ministerului Sănătăţii.”

Structura organizatorica a unui spital poate cuprinde, dupa caz: sectii, 
laboratoare, servicii de diagnostic si tratament, compartimente, servicii sau 
birouri  tehnice,  economice  si  administrative,  serviciu  de  asistenta 
prespitaliceasca  si  transport  urgente,  structuri  de  primiri  urgente  si  alte 
structuri aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.



Potrivit art.91 din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, 
Consiliul  Judeţean  Ilfov  îndeplineşte  şi  atribuţii  privind  organizarea  şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 
şi  serviciilor  publice  de  interes  judeţean  şi  ale  societăţilor  comerciale  şi 
regiilor autonome de interes judeţean;

În exercitarea atribuţiilor prevăzute mai sus consiliul judeţean aprobă 
regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  consiliului  judeţean, 
organigrama, statul de funcţii,  regulamentul de organizare şi funcţionare  
ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice 
de  interes  judeţean şi  ale  societăţilor  comerciale  şi  regiilor  autonome de 
interes judeţean.

Fată de cele prevăzute, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi 
proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI
                                                                                           ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
    Director Executiv                                                                      Director Executiv, 
        Bogdan Costea                                                                       Irina Suliman

Şef Birou Resurse Umane                                             Şef Serviciu Juridic contencios 
 Franco Pop                                                                                avizare legalitate acte

Adela Steliana Ralea



ROMÂNIA

JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.________ din__________2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  adresa   Spitalului  Clinic  Judeţean  Ilfov  nr.823/31.01.2012, 
înregistrata  la  Consiliul  Judetean  Ilfov  cu  nr.  796/31.01.2012,  au  fost 
transmise  avizul  Ministerului  Sănătăţii  privind  structura  organizatorică  şi 
ordinul Ministerului Sănătăţii nr.18/11.01.2012 prin care se retrage statutul 
de “clinic” secţiei de Obstetrică Ginecologie din cadrul unităţii respective.

Totodata, au fost depuse de către managerul spitalului, distinct, 
Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale Spitalului Clinic Judeţean Ilfov.

Potrivit art.174, alin(5) din Legea nr. 95 /2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, modificată şi completată
 “Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului 
şi a denumirilor pentru spitalele publice din reţeaua proprie a altor ministere 
şi  instituţii  publice  cu  reţea  sanitară  proprie  se  aprobă  prin  ordin  al 
ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu 
avizul Ministerului Sănătăţii.”



În exercitarea atribuţiilor, preşedintele consiliului judeţean:
    a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de 
organizare  şi  funcţionare  a  acestuia,  organigrama,  statul  de  funcţii  şi 
regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  aparatului  de  specialitate, 
precum şi  ale  instituţiilor  şi  serviciilor  publice  de  interes  judeţean  şi  ale 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

Potrivit art.91 din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, 
Consiliul  Judeţean  Ilfov  îndeplineşte  şi  atribuţii  privind  organizarea  şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor 
şi  serviciilor  publice  de  interes  judeţean  şi  ale  societăţilor  comerciale  şi 
regiilor autonome de interes judeţean;

În exercitarea atribuţiilor prevăzute mai sus consiliul judeţean aprobă 
regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a  consiliului  judeţean, 
organigrama,  statul  de  funcţii,  regulamentul  de  organizare  şi 
funcţionare  ale aparatului  de  specialitate,  precum  şi  ale  instituţiilor  şi 
serviciilor  publice  de  interes  judeţean  şi  ale  societăţilor  comerciale  şi 
regiilor autonome de interes judeţean.

Având  în  vedere  cele  mai  sus  prezentate  am  iniţiat  Proiectul  de 
hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentul 
de organizare şi funcţionare ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţa Ilfov, 
pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,
GHEORGHE ROMAN                                          CRISTINA MANICEA


	R A P O R T

